
 
Ügyiratszám: 1536/1/2016.         1. számú előterjesztés 

 
TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS ÜLÉS  
 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

63/2016.(V.26.) Előterjesztés a Kéthelyi Széchenyi 
István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola épületének 
felújításához 

A képviselő-testület felhatalmazó 
rendelkezésének megfelelően a kivitelezési 
munkákra a vállalkozási szerződés 2016.  
június 28-án aláírásra került. 

73/2016.(V.26.) Előterjesztés a Marcali-Kéthely 
kerékpárút Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központhoz tartozó 
állami ingatlanok ingyenes 
önkormányzati vagyonátruházásának 
kéréséhez 

A képviselő-testület felhatalmazó 
rendelkezésének megfelelően az ingyenes 
önkormányzati vagyonátruházás kéréséhez 
szükséges testületi döntést tartalmazó jkv. 
kivonat a gesztor, Marcali Város 
Önkormányzata, részére 2016. június 24-én 
átadásra került. 

78/2016.(VI.23.) Előterjesztés a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosításához 
 

A képviselő-testület felhatalmazó 
rendelkezésének megfelelően a települési 
hulladékgazdálkodási szerződés módosítása  
2016. június 30-án aláírásra került. 

79/2016.(VI.23.) Előterjesztés a Somogy megyei 
Kormányhivatal törvényességi 
felhívásához 

A kormányhivatal törvényességi észrevételét 
elfogadó testületi döntést tartalmazó jkv.   
kivonat a kormányhivatal részére 2016.       
június 24-én kelt levéllel megküldésre került. 
A kormányhivatal 2016.07.8-i levelével  
értesítést küldött, hogy a törvényességi 
felügyeleti eljárást lezárta. 

84/2016.(VII.6.) Előterjesztés az adósságrendezési 
konszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására kiírt 
pályázat keretében megvalósuló 
belterületi kerékpárút építése 
előkészítéséhez (önerő biztosítása és a 
tervező kiválasztása) 

A képviselő-testület felhatalmazó 
rendelkezésének megfelelően a tervezési 
munkákra a vállalkozási szerződés 2016.  
július 11-én aláírásra került. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben                                      
a polgármester által hozott döntések 

 
Sor-
szám 

Átruházott hatáskör 
megnevezése 

Döntés dátuma Rendelet 
száma 

Átruházott  
hatáskör 
címzettje 

Megjegyzés 

1 
Bevételi többlet 
pénzintézeti lekötése 

2016.03.31. 
2016.04.07. 
2016.06.15.               

4/2016.(II.16.) polgármester A számlavezető pénzintézetnél 
összesen 45 millió Ft került 
lekötésre. 

2 
Anyasági támogatás     
(Kovács Valentina) 

2016.04.21 3/2015.(II.27.) polgármester Nevezett részére nyújtott 40 e Ft 
anyasági támogatás 2016. április        
21-én kifizetésre került. 

3     
Temetési támogatás 
(Sebdenics Tibor) 

2016.04.27 3/2015.(II.27.) 
polgármester Hozzátartozó részére nyújtott 30 

e Ft  temetési támogatás 2016. 
május 3-án kifizetésre került. 

 

5 
Temetési támogatás 
(Vas László) 

2016.04.27 3/2015.(II.27.) 

polgármester  Hozzátartozó részére nyújtott 
30 e Ft  temetési támogatás 
2016. április 28-án kifizetésre 
került. 

 

6 
Temetési támogatás 
(Rádi Andrásné) 

2016.06.01 3/2015.(II.27.) 

polgármester  Hozzátartozó részére nyújtott 
30 e Ft  temetési támogatás 
2016.  június 2-án kifizetésre 
került. 

 

7 
Köztemetés (Rafai 
Mihály) 

2016.04.22 3/2015.(II.27.) 

polgármester Temetkezési vállalkozó részére 
a köztemetés költsége 147.365 
Ft  összegben 2016. április 26-
án kifizetésre került. 

  

8 
Köztemetés (Zimányi 
László) 

2016.05.03 3/2015.(II.27.) 

polgármester Temetkezési vállalkozó részére 
a köztemetés költsége 147.365 
Ft  összegben 2016. május 10-én 
kifizetésre került. 

  

 
 

Határozati javaslat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,                 
valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott       
döntésekről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal elfogadta. 

 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
       Határidő: azonnal 
 

 
K é t h e l y, 2016. augusztus 18.           
                                                                                                               Molnár Balázs 

                                                                                           polgármester 


